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SPECYFIKACJA 

 

ścianki z systemem linkowym – 10 kompletów 

koperty z pleksi (format 70 x 100 cm) – 10 sztuk 

podstawy stalowe okrągłe – 10 kompletów 

oświetlenie ledboard dwustronne – 10 sztuk  

koperty z pleksi (format 70 x 70 cm) – 10 sztuk 

dodatkowe uchwyty boczne do mocowania kopert z pleksi – 40 sztuk 

transport do Kalisza 

 

 

BUDOWA: 

• konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, anodowanych (kolor srebrny mat) profil 

zawiasowy 

• wypełnienie: system linkowy (zawiera: 2 uchwyty górne, 2 linki stalowe, 2 napinacze oraz 8 

uchwytów bocznych do mocowania plansz o grubości od 3-6 mm) 

• podstawy: kręgi stalowe malowane proszkowo 

WYMIARY 

szerokość S = 104 cm x wysokość H = 200 cm 
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Ścianki wystawiennicze z systemem linkowym 

 ścianki przeznaczone do ekspozycji wewnątrz budynków 

 ścianka zbudowana z lekkiego stelaża z systemem linkowym służącym do 

podwieszenia elementów do ekspozycji druków oraz prac wykonanych na płaskim 

medium tj. ram, antyram, kopert ze szkła akrylowego lub także przedmiotów 

 panele łączone w ekspozycyjne ciągi lub stojące oddzielnie 

 lekka ażurowa konstrukcja 

 łatwy montaż i demontaż oraz magazynowanie 

 system ścianek ekspozycyjnych do wielokrotnego użytku, układy paneli 

ekspozycyjnych można zmieniać, ścianki łączyć i rozłączać aranżując ekspozycję we 

wciąż nowy, niepowtarzalny sposób 

 oferowane są w wymiarach standardowych oraz dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb zgodnych z wyobrażeniem projektantów wystaw 

konstrukcja 

 ścianki wystawiennicze z systemem linkowym 

 rama stanowiąca konstrukcję, wykonana z lekkich i zarazem mocnych profili 

aluminiowych 

 profile anodowane na szlachetny kolor srebrny mat 

 system linkowy umożliwia podwieszenie kilku rodzajów medium, do ekspozycji 

druków oraz innych prac plastycznych, takich jak:  

o koperty ze szkła akrylowego 

o antyramy 

o ramy 

o ramki zatrzaskowe 

o sztywne płyty z wydrukiem laminowanym 

 podstawy – wymagane przede wszystkim do ustawienia pojedynczych paneli oraz 

stabilizacji dłuższych prostych odcinków połączonych ścian ekspozycyjnych 

opcje budowy 

łączenie 

 panele wolno stojące – wykonane z profili o lekkim, prostokątnym przekroju 
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 lub z profili o cechach zawiasu, który umożliwia:  

o łączenie i rozłączanie paneli – przy zastosowaniu odpowiednich łączników 

o płynne ustawianie połączonych paneli pod dowolnym kątem 

o rozkładanie i składanie jest możliwe bez użycia narzędzi 

o budowanie zamkniętych układów ekspozycyjnych, w układzie trójkąta, 

kwadratu, wielokątów 

wygląd profili 

 profile aluminiowe w standardzie są anodowane na kolor srebrny mat, lecz mogą być:  

o malowane na dowolny kolor z palety RAL 

o pokryte powłoką doskonale imitującą deseń i kolor fornirowanego drewna, 

dostępnych jest kilkanaście wzorów do wyboru 

o lub anodowane na inny kolor, z zachowaniem szlachetnej matowej powłoki np. 

oliwkowy, brązowy, czarny (wykonywane na zamówienie) 

mocowanie ekspozycji 

 ramy wystawiennicze wyposażone są w system linkowy, który umożliwia wieszanie, 

oprócz wyżej wymienionych elementów do ekspozycji prac i druków, także 

eksponatów w postaci przedmiotów 

 system linkowy może być wyposażony w regulowane płynnie haczyki 

 oraz inne uchwyty lub elementy ekspozycyjne zaprojektowane i dostosowane do 

prezentacji konkretnych eksponatów w formie ekspozytorów lub półek, np. do 

pokazania monet. 

 możliwe są inne, indywidualne, dostosowane do potrzeb rozwiązania 

podstawy 

 do stabilizacji ścianek stosowane są podstawy, są one konieczne przede wszystkim do 

stabilizacji pojedynczych, wolno stojących paneli 

 postawy nie są potrzebne w układach zamkniętych i gdy połączone panele stoją pod 

mniejszymi kątami względem siebie – ich stabilność jest wtedy najlepsza 

 stosowane są podstawy:  

o stalowe – płaskie okrągłe lub w innym kształcie 

o wykonane z profilu aluminiowego mocowane pod kątem prostym 

oświetlenie 

 panele mogą być oświetlone lampami mocowanymi na górnym profilu ścianek 

 stosowane jest oświetlenie LED lub halogenowe:  

o jako pojedynczy moduł w oprawie 

o belka oświetleniowa 

o lampa 
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